
Vážení zákazníci,

dovolte, abychom Vás informovali o důležitém milníku v životě naší společnosti WARIDO PaM s.r.o. Rozhodli 
jsme se změnit název fi rmy a tím položit jasný základ toho, že naším cílem je primární zaměření na mzdové 
účetnictví.

Naše společnost ponese od 1. 7. 2021 nový název e-payroll s.r.o.

Během naší dlouholeté spolupráce se skupinou WARIDO Group a působením pod její značkou jsme se po-
díleli na  vytvoření  špičkového zázemí pro naše klienti s rozmanitým portfoliem služeb v oboru fi nančního 
a mzdového účetnictví, daňového poradenství nebo fi remních auditů.

Jako člen skupiny jsme v roce 2015 založili samostatnou společnost WARIDO PaM s.r.o. se zaměřením na 
mzdové účetnictví. Postupně jsme se vypracovali v předního dodavatele mzdového outsourcingu v České 
republice.

V tomto roce jsme se rozhodli na trh uvést novou podobu společnosti, která se bez kompromisů už od 
samotného názvu napovídajícího, zaměřuje pouze na mzdové účetnictví.

Od čtvrtka 1. 7. 2021 vytváříme novou budoucnost nové značky a identity: e-payroll.

V úspěšné spolupráci se skupinou Warido Group budeme i nadále pokračovat. WARIDO je a bude i nadále 
naším partnerem a dodavatelem služeb fi nančního účetnictví, daňového poradenství a auditu. 

Připravili jsme nové vize a cíle do budoucnosti. Naší ambicí je trvale nabízet Vám, našim zákazníkům, nová 
inovativní řešení, kvalitní služby a neustále zlepšovat celkový servis. Chceme vytvářet lepší svět pro naše 
zákazníky, dodavatele, partnery, ale také pro naše zaměstnance, abychom byli v práci spokojeni a aby-
chom pro Vás byli stabilní oporou.

Ano, jsme to stále my, Váš spolehlivý a stabilní partner a dodavatel se sídlem v Ostravě. Naším cílem je 
poskytovat služby pro Vaši společnost takovým způsobem, abyste byli úspěšní a mohli se zaměřit na Vaše 
podnikání.

e-payroll je a bude spolehlivý partner pro Vaše podnikání, ať už jste kdekoliv.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další spolupráci.

S přátelským pozdravem,

     Ing. Eva Kubáčová   Ing. Pavel Pávek
     Jednatel společnosti   Jednatel společnosti
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PRAKTICKÉ TIPY A INFORMACE

Co se změní od 1. 7. 2021?

Dojde k přejmenování Warido PaM s.r.o. na e-payroll s.r.o. v obchodním rejstříku.
Začneme komunikovat novou identitu a značku.
Změní se fakturační údaje spojené se změnou sídla společnosti. Společnost se sídlem 
Ostrava, Moravská Ostrava, Na Prádle 3389/8a, 702 00.

www a e-maily?

Na náš web se dostanete z domény e-payroll.cz.
Postupně Vám začneme psát z nové adresy jmeno.prijmeni@e-payroll.cz.
Adresy se stávající doménou jmeno.prijmeni@warido.cz budou přijímat emaily až do 31. 12. 2021.

Co se nezmění od 1. 7. 2021?

Nezmění se naše IČO, DIČ ani datová schránka.
Nezmění se kontaktní ani bankovní údaje, vše zůstává stejné.
Nezmění se IT infrastruktura na uzavřených kontraktech. Vše zůstává.
Nezmění se vaše obchodní podmínky, ceny, splatnosti. Vše co máte nastavené, zůstává.
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NAŠE POSLÁNÍ

„Věříme, že úzká specializace v oboru je tou správnou cestou. 
Symbolem našeho odhodlání, empatie a odvahy je obláček v logu. 

Spojujeme IT technologie a účetnictví aby naše služby byly pro Vás 
dostupné kdykoliv a odkudkoliv.“
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